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VELP – Hoe realistisch is het
spreekwoord: ‘beter een goede
buur dan een verre vriend’ nog?
In Velp-Zuid zijn de bewoners er
duidelijk over. Hier beschouwen
buren elkaar als vrienden. De Na-
tionale Burendag die zaterdag
plaatsvond, werd in Velp-Zuid
dan ook het hele weekend ge-
vierd. „Wat mij betreft mogen ze
dit wel een paar keer per jaar
doen”, zegt Marcel Dam (40). „En
een goede manier om van je rot-
zooi af te komen”, vult de Velpe-
naar lachend aan.
Twee dagen lang is er in deze
volksbuurt een braderie, inclusief
standjes van eigen bewoners, zijn

er kinderactiviteiten en treden er
artiesten op in en rond buurthuis
De Poort. „Vorig jaar hebben we
ook Burendag gehouden, toen al-
leen op zaterdag. Maar we merk-
ten dat er behoefte was aan
meer”, zegt Ton Cheret, initiatief-
nemer van de Burendag in
Velp-Zuid. „Er wordt vrij weinig
georganiseerd in deze wijk. Zo’n
evenement brengt de mensen bij
elkaar.” Dam voelt dit ook zo. Hij
staat met zijn kraam tussen twee
bewoners uit zijn straat in. Er
wordt veel gekletst. „Zo’n dag
zorgt ervoor dat je niet alleen
weet wie waar woont, maar dat je
ook weet wie wie is”, vertelt

Dam. Hij woont nu drie jaar in
zijn huidige woning en vindt het
‘helemaal fantastisch’. „Ik wil hier
niet meer weg. Daarvoor is het
veel te leuk hier in Velp. Boven-
dien is er sociale controle. Ik kan
mijn auto bij wijze van spreken
gewoon open laten staan. Daar ge-
beurt echt niets mee, hoor.”
Ook Reikje Kuijl (77) is erg te
spreken over de wijk. „De meeste
ouderen in mijn straat zijn overle-
den of vertrokken. Daar zijn jon-
geren voor in de plaats gekomen”,
vertelt ze. „De wijk is daardoor
veranderd, maar ik drink nog al-
tijd met regelmaat koffie bij mijn
buren. Ik vind dat heerlijk.”

Buurtcoach Suus de Waard ziet
de wijk echt groeien. „Ogenschijn-
lijk lijkt het alsof iedereen op zich-
zelf is, maar ondertussen gebeurt
er heel veel. Het belangrijkste is

dat mensen elkaar blijven ontmoe-
ten, waardoor weer nieuwe initia-
tieven ontstaan.” Ook in andere
wijken, zoals Schuytgraaf, is de
Burendag gevierd.

Een melding van een gaslek
in een huis aan de Roompot-
straat in Presikhaaf heeft
vrijdagavond geleid tot de
vondst van een hennepkwe-
kerij. Omdat niemand thuis
was, werd de politie inge-
schakeld. Terwijl monteurs
aan het werk waren, zagen
agenten attributen voor hen-
nepteelt liggen. In drie ka-
mers bleek een wietkweke-
rij te zijn met 251 planten.

De politie heeft vrijdag-
avond op de Koppelstraat in
Malburgen een 15-jarige jon-
gen aangehouden wegens
joyriding. Hij was er van-
door gegaan met de auto
van een vriend van zijn va-
der. Zijn vader had de auto
geleend van deze vriend en
wist niet dat zijn zoon erin
had gereden. De 15-jarige is
later op de avond na verhoor
vrijgelaten.

Een 49-jarige dronken man
is vrijdagavond om half elf
op het Willemsplein in Arn-
hem met zijn scootmobiel
op een politieauto gebotst,
nadat agenten hem van de
busbaan op de stoep hadden
geholpen. Eerder die avond
was hij al in aanraking geko-
men met de politie omdat
hij in een portiek van een
winkel had geplast.

Twee mensen hebben zater-
dagavond als gevolg van een
steekvlam brandwonden op-
gelopen. Dit gebeurde in
een woning in De Laar in
Arnhem-Zuid. De steek-
vlam ontstond toen op tafel
een brander werd bijgevuld
met bio-ethanol. De twee
slachtoffers zijn met brand-
wonden aan onder meer ge-
zicht en handen naar het zie-
kenhuis gebracht.

Melding gaslek leidt
naar wietkwekerij

Jonge joyrider (15)
betrapt door politie

Dronken man botst
op politiewagen

Twee gewonden
door steekvlamARNHEM – De binnendeuren ont-

breken nog, evenals de gordijnen.
Toch zijn Floris van Oosterhout
en Carmen Harmsen erg blij met
hun kluswoning aan de Hommel-
seweg die ze in augustus hebben
betrokken. „Wij hebben redelijk
veel uitbesteed. De echte hardco-
reklussers wonen er nog niet”,
zegt Van Oosterhout.
Een deel van deze kluswoningen
was dit weekeinde te bekijken tij-
dens de Klusparade. Er was
kunst, muziek en er kon geknut-
seld worden om zo de wijk én de

kluswoningen te promoten. Van
de twintig kluswoningen aan de
Hommelseweg en Nijhoffstraat
zijn er nu drie bewoond en is één
stel aan het verhuizen. In de ande-
re huizen wordt nog volop ge-
klust.
De zogenoemde collectieve klus-
woningen zijn populair, weet Bas
Bosman van Strijbosch Thunnis-
sen makelaars. Een aannemer
pakt het dak en de gevel van de
huizen aan. De rest doen de nieu-
we bewoners zelf. Alle woningen
zijn inmiddels verkocht. „Het is

de afgelopen twee maanden erg
snel gegaan. Waarschijnlijk door-
dat het ook steeds duidelijk wordt
wat ervan de huizen te maken is”,
stelt Bosman. Er zijn ook nog indi-
viduele kluswoningen. Daar moe-
ten de kopers alles zelf doen. Vol-
gens Bosman liggen die huizen
een stukje slechter in de markt.
Van de acht – zeven in de Nijhoff-
straat en één in de Van Hasselt-
straat – staan er nog zeven te
koop.
„Bij deze huizen is het moeilijker
om ‘er doorheen te kijken’”, zegt

Bosman. „Wanneer de gevel en
het dak al gedaan zijn, wordt het
klussen veel overzichtelijker. Dat
maakt het voor meer mensen haal-
baar om met een dergelijke klus-
woning aan de slag te gaan.”
Van Oosterhout en Harmsen kun-
nen dat alleen maar bevestigen.
„Klussen kost echt veel tijd. Toch
is het ons meegevallen”, zegt
Harmsen. Ze zijn blij dat ze voor
de collectieve kluswoning zijn ge-
gaan. „Alleen al het overleggen
over hoe je het wilt hebben, kost
al zoveel tijd. Dat is eigenlijk ook
de reden dat we nog steeds geen
binnendeuren hebben.”, vertelt
Van Oosterhout. Nu ze er wonen,
met hun vier kinderen, is het pas
echt hun eigen woning, merken
ze. „Als je hier over een jaar weer
komt, dan is de tuin ook klaar. En
zitten de binnendeuren erin.”

Wanneer gevel en dak al
gedaan zijn, wordt het
klussen overzichtelijker
Bas Bosman, makelaar

Collectieve kluswoningen in Sint Marten
zijn allemaal verkocht. Als het dak en gevel
klaar zijn, is klussen overzichtelijker.

“

Sterke behoefte aan een Burendag
ondanks dat iedereen elkaar al kent

� Carmen Harmsen (rechts) krijgt een scone van Liesette Hensen – ook een klusser – tijdens de Klusparade die dit weekeinde werd gehouden in de Arnhem-
se wijk Sint Marten. Hierbij waren ook enkele kluswoningen opengesteld. foto Marina Popova

� Marcel Dam zit met zijn gezin achter een kraam met tweedehands spullen.
foto Marc Pluim

Woning zonder deuren
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